
 بسم الله الرحمن الرحيم

الْمُؤْمِنِنيَ وَبَشِّرِ قَرِيبٌ وَفَتْحٌ اللَّهِ نَصْرٌمِّنَ تُحِبُّىنَهَا وَأُخْرَي 

 صدق الله العظيم
 

 

 سٌدي القائد األعلى للجهاد والتحرٌر المحترم )حفظكم هللا ورعاكم(

 .السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

ن لثورة ٌواالربعالذكرى الرابعة فً االسالمٌة الخالدة فً تارٌخ امتنا العربٌة ونحن نعٌش هذه االٌام  
 حٌث ٌحتفلوالتً تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك الثالثٌن من تموز المجٌدة  –السابع عشر 

, ارض العراق لى كل شبر من ارض الرباط والجهادن عون المرابطون الصابرون والمجاهدوالمناضل
, والصهٌونٌة والفارسٌة الصفوٌةاالمرٌكٌة االمبرٌالٌة قوى هزٌمة قد من هللا علٌهم بوالطاهرة 

 .الذٌن جاؤوا بهم معهم العمالء والجواسٌس والخونةواذنابهم من المنافقٌن و
المجاهدٌن فً فصائل المناضلٌن وٌتقدم كل  العزٌزة على قلوب ابناء العراق البررة مناسبةهذه البو

ونٌابة عنهم أتقدم  ومخلفاته النتنةالرافضٌن لالحتالل  العلٌا للجهاد والتحرٌر وكلوجٌوش القٌادة 
بأسمى آٌات المحبة وأزكى التبرٌكات لسٌادتكم ومن خاللكم سٌدي أتقدم إلى أبناء شعبنا األبً والى 

ات بهذه اإلسالمٌة بالتهانً والتبرٌكصائل الجهادٌة الوطنٌة والقومٌة كل المجاهدٌن األبطال فً الف
حتى  والنضالالجهاد لركب ان ٌحفظ سٌادتكم ذخرا وقائدا القدٌر  العزٌزسائال  العظٌمةالمناسبة 

 .ٌكرمنا هللا بالفتح العظٌم على ٌدٌكم

 سٌدي القائد المعتز باهلل
القٌادة العلٌا للجهاد وجٌوش فصائل  فًرفاقك ابناء البعث الرسالً الخالد ك وءجنودك وابناان 

والرافضٌن لالحتالل اقسموا ان ال ٌغمض لهم جفن لمقاومٌن وكل المناضلٌن والمجاهدٌن واوالتحرٌر 
ارضنا او منافق خوار على خائن ذلٌل  او وهناك غاز واحد او عمٌل مدلّسلهم عٌش  أوال ٌهن

الطاهرة مهبط االنبٌاء وارض الرساالت ارض الحضارات ارض العز والشرف ارض الرجولة 
حرٌرا شامال حتى ٌتم تحرٌر بلدهم تونضالهم , وسٌستمر جهادهم عراق العظٌمارض الوالكرامة 

ركبهم قائدهم المفدى قائد الجهاد والمجاهدٌن المنصور باهلل القائد العام  وعمٌقا ٌقودهم وٌحدو
 .ابراهٌم )حفظه هللا ورعاه( عزتالسٌد المهٌب الركن رئٌس جمهورٌة العراق  ةالمسلحللقوات 

للعراق العظٌم وفً مقدمتهم شهٌد الحج االكبر صدام فداء  بأرواحهمتحٌة لكل الشهداء الذٌن جادوا 
 .(رحمه هللاحسٌن )

 االسالمٌة .لشعبنا العظٌم والمتنا العربٌة  تحٌة
 تحٌة لكل الشرفاء واالحرار اٌنما وجدوا على ارض المعمورة.
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